
ياشيخنا بارك اهللا فيكم  يعين كلمات منهجّية عاّمة يعين تعرض املنهج احلق بصورة واضحة واإلستدالل  السائل :

كي محلة جديدة اّتسم رسائل منّظمة عليه ّمث بعد ذلك دحض حجج املخالفني يف هذا الباب هلذا العرض العام و 

وفكريّة ويستدل فيها مبسائل جزئّية يعين وأدّلة خمتلفة فرعّية فهل األدلّة يعين اآلن أصبح ال يكفي وجود الكلمات 

العاّمة والبّد من وجود التفصيلية واجتمعنا مع األخ الشيخ علي بارك اهللا فيك وأخربنا أن الكتاب الذي يعين أن 

ه رّد فيه تفصيلّيا على الشبه املعروضة ولكن نقوهلا أيضا صراحة الشيخ علي يكلفين أن أقرأ بعض الشيخ أكمل

  الرسائل أو كذا أقبل كالمه وأقتنع مبا يقول ولكن هناك أناس مؤملة يف هذه األسئلة ياشيخنا وأنا أخربتك من قبل

  قليل . الشيخ :

ا جئتك مع األخ اآلخر هل ا السائل :
ّ
ألفكار بدأت تنتشر بصورة منّظمة ليس فقط يف احلّيز الضيق يف رمضان مل

ولكن كذلك إىل اليمن إىل السعوديّة بل حّىت التقيت ببعض اإلخوة يف عمان حيث هم السلفّية معدودين على 

  األصابع وخمتلفني يف هذه املسائل ووجه اإلختالف يف تفريق صفوفهم .

يفة على سبيل املثال يف الفرقان يف العدد اخلامس عشر يقول سائل آخر : مثال على ذلك يف تفسري حديث حذ

" وال شّك أّن هذا الوقت اّلذي يشري إليه الشيخ حفظه اهللا ووفّقه لكّل خري بالّنسبة لتفسري حديث حذيفة 

 الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم ويأمر فيه بالعزلة عّن الناس مجيعا ليس هو وقتنا هذا ومن محل هذا احلديث على

، وهذا منوذج وعندي مناذج هنا حبيت اختالف مجاعات الّدعوة فقد أخطأ خطأ عظيما بل ضّل ضالال بعيدا "

أوّصلها لك لكن الوقت من جهة ما حنب أن تضّيع وقتك يف مثل هذه األمور فقرأت هذه الرسائل واستخرجت 

ث تكون بأقصر وقت إىل أن وجدت الشيخ النقاط الرئيسية و األدلّة اليت عليها ّمث بعد ذلك نسختها بصياغة حبي

علي وضعته يف املسألة على عني منكم فقلت ليس هناك داعي إىل أن نفّصل والشيخ جزاه اهللا خريا كفانا املؤنة 

والشك انّه إن شاء اهللا تبارك وتعاىل أفضل لكن يبقى املسألة إّيل أثرا أّوال أّن الشيخ علي مثل ما ذكرت يعين 

 
ّ
ا يأيت الشيخ ناصر ويتكّلم يف هذه املسائل تفصيلّيا أو على األقّل يقّرض كتاب الّشيخ بثالثة بصراحة لكن مل

أسطر ويقول اطّلعت على هذا الكتاب يعين أنا ما أملي عليكم لكن يا شيخ لكن أبّني لكم املشكلة يف احلقيقة 

  د اليت ضّمنها الشيخ علي كتابكبصراحة بس تقريض أو بس إشارة إىل أّنكم كنتم موافقني على مدلول الردو 

  ألّن هذا يثري شبه يف حمل اللبس يعين فيه حمّل لبس كبري جّدا وعبارات عريضة عاّمة إذا شئتم خنرج لكم مناذج

  ال فيه داعي اأنت فعلت ذلك على التفصيل هل أنت فعلت ذلك . الشيخ :

  ن حصل الكالم امل واخلطوط العريضة .على وجه الّتفصيل ما حصل بالّنسبة لتتّبع الّنقاط لك السائل :

حنن نقول لك جيب أن تتحّرى على وجه الّتفصيل والّشيء الذي تطلبه مّين قد مضى زمانه بالّنسبة يل  الشيخ :



أيضا ما دام عندك اهتمام ذه املسألة أرى أّن هذا واجب كفائّي بالّنسبة على كثري من طلبة العلم والّذي أراه أن 

واألخ علي يف املسألة وأن تضعوا كّل الشبهات والّنقاط اليت يظنوا وحيتجون هلا وتكون عبأ عليهم  تتعاون أنت

يف فهمها بدون الّتأويل كهذا التأويل الذي أمسعتين إيّاه آنفا ّمث بعد ذلك يأيت ماقرتحته علّي ألّن ظرويف اآلن ال 

الكتاب برّمته حبيث إّين آخذ عّنو فكرة ال مانع تسمح يل أن أنصرف إىل مثل هذا البحث إطالقا وإذا قرأت 

ولكن على قاعدة ما اليدرك كّله اليرتك جّله وما يف استطاعيت أن أعطي وعدا قاطعا فأقول أّنّـه الشيخ العجوز 

اّلذي بلغ من الكرب عتّيا اليستطيع أن يقوم بكل هذه الواجبات مهما كان قويّا وأهلينا اليستطيع أن يقوم بكل 

الواجبات فالبّد أن يالحظوا شيئا قبل أن ختفى هذه املسألة عن األّمة اإلسالمية جاحمة بأّن سن الشيخوخة هذه 

ال ميكن أن يطلب منها ما كان يطلب من السّن قبلها أيضا أنت مسعت عن مسألة وهي كن ما بالك إّال أّنك 

لذلك اآلن جاء دور الشباب اآلن دوركم خمدوع كدت أقول لك لكن ليس عليك اجلهد والّتعب والسّن إىل آخره 

أنتم لكن هذا اليعين أن ال نتعاون على الرب والتقوى لكن عليكم أن تتحّملوا مسؤولّيتكم بالّنسبة اّليت حتّملناها 

  حنن من قبل يف بعض اجلوانب أحسن تتحملوا أحسن أيضا هذا ما عندي جواب على سؤالك .

  يا شيخ اهللا يبارك لك يف وقتكفيك الربكة إن شاء اهللا  السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

لكن يبقى بالّنسبة للمقصود اّلذي ذكرت وهو أّن يعين هل هناك مثال ممّا نعلمه تقّرضون كتاب الّشيخ  السائل :

  علي .

  ما فيه وقت ما عندي وقت املشكلة ما عندي وقت الشيخ :

  سطر أو سطرين . السائل :

  سطر أو سطرين بتعرف أّديش بيكّلفوأنت بتقول  الشيخ :

  البّد من استعراض الّرسالة . السائل :

طّيب استعراض الّرسالة هذه األمر ما هو سهل يا أخي يعين ماذا يقول اإلنسان أنا رحت للسعوديّة  الشيخ :

وع شيء على حسن نّية شيء بسوء نّية شيء إنسان موض ...وعشنا مرّة شهرين جئت ومعي عشرات الّردود 

  أشكل عّنو إىل آخره وأنا عجوز أعرف نقصي وعييب إىل آخره أريد أن أقرأ فماذا أقرأ هذا وإالّ ذاك إىل آخره

فقلنا نقول يا حّبذا لو يكون حول الشيخ جيّند من التالميذ اّلذين يثق فيهم يطّلعون على مثل هذه  ... السائل :

  الرسائل إذا كان فيه وجاهة .

  اهللا فيك أنت اآلن عم بتنّوه علّي أنا طّيب غريه . يا أخي بارك الشيخ :



سؤال متعّلق باملوضوع اآلن كما هو معلوم هناك واقعنا يف الكويت وأيضا بصورة صرحية ألن دين اهللا  السائل :

تبارك وتعاىل وليس فيه شيء خيفى وشيء يظهر واهللا عّز وجّل وصف أنبيائه بأّم يعين إّين لكم رسول مبني يبّني 

للناس ما جاء به يعين فاآلن عندنا هناك الّتنظيم بالّصورة اليت يعين لكم علم ا حاصل لكن يتفاوت حصول 

العلم من مكان إىل آخر بناء على طواعّية الشباب املوجودين يف املنطقة هلذه األفكار من عدم طواعيتهم فيوجد 

ر يعين حقيقة كيف جتري يف أروقة اجلمعّية وكذا يف بعض املناطق يعين مثال ما يعرفون شيء عن مثل هذه األمو 

ولكن ال ندري يف طريقتهم يف طلب العلم وكذا ونتائجهم وحمّصالم كّلها تصّب يف الكيس األكرب إّيل 

هوالّتنظيم نفسه فإيش نصيحتك يا شيخ بالّنسبة لواقع اإلنسان يعين اآلن يف الكويت يف مثل هذه األوضاع هل 

طّرف عّم ما هوممّا يراه واقع خمالف للّدليل نسبّيا للمصلحة من أجل القرب من الّشباب ومن يعين مثال يغّض ال

أجل خمالطتهم وكذا أم هم يعين جيهر مبا يراه هو احلق وبالتايل يلّحق أو يطلق عليك لفظ أو لفظني كأن يقال له 

  جبان مثال مث بعد ذلك حترق أوراقه يف الّساحة .

جيوز للمسلمني أن يتفرّقوا وأن يتنابزوا وثانيا جيب على كّل مسلم عرف احلّق أن يصدع به أخي نقول ال  الشيخ :

، رابعا وجنعله أخريا كن (( وجادلهم بالّتي هي أحسن ))وثالثا أن يكون صدعه به على مبدأ اإلسالم املعروف 

أنت ظاملا هلم هذا اّلذي أنا أنصح به عبد اهللا املظلوم وال تكن عبد اهللا الظامل فليس أن كانوا ظاملون لك ال تكن 

فلقيه فجاء إليه  ...ألّن احلقيقة قرأت يف ترمجة اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنّه تناقش مع أحد العلماء يف مسألة 

واعترب هذا منقبة يف حّقه لإلمام الشافعي  ...وسلم عليه وصافحه وقال له أال تود أن نبقى متوادين متحابني  

نبغي أن يزداد املسلمون فرقة أو تفرّقا بسبب اإلختالف يف مسألة أو يف مسائل ما دام أنّه جيمعهم وهكذا فال ي

األصل وهو الكتاب والّسّنة وما كان عليه الّسلف الّصاحل أخي عبد الّرمحان  أنا كنت أحبه جّدا وحينما أقول  

قلوب الس كما قال عليه الصالة والسالم كنت أقوهلا مشريا إىل شيء وهو اإلنسان كما قلنا اليوم يف بعض ا )

مع ذلك كان عليه السالم يكثر أن يقول يا مثّبت  العباد بين إصبعين من أصابع الّرحمان يقّلبها كيف يشاء )

ا كان تلميذا يف اجلامعة وكنت هناك أستاذا ملاّدة احلديث 
ّ
القلوب ثّبت قليب على دينك وطاعتك عبد الّرمحان مل

وما كنت أعرف منه شيء من اجلنوح إىل التكّتل وما يسّمى اليوم بالّتنظيم وهو التحزب الذي ال وفقه احلديث 

جيوز يف اإلسالم رّمبا غريته األيام إذا صّح هذا التعبري كثريا أو قليال لكن مع هذا كّله كتاباته التزال تدّل أنّه اليزال 

الكتاب والسّنة مع زيادة خنالف فيها مجاهري الفرق  معنا على املنهج الذي حنن ندعو الناس دائما إليه وهو

اإلسالمية املوجودة اليوم يف الساحة وهي على منهج السلف الصاحل ولكن قد خيالفنا كثريا وأنا كّلمته حول 

املوضوع يف شريط وأرسلت إليه لكن هذا يف احلقيقة ال جيوز أن يباعد بني أنفسنا وبني أفكارنا وبني أن نتعاون 



مع بعض ولذلك قلت لك بشيء من الّتفصيل آنفا وخالصة ذلك كن عبد اهللا املظلوم وال تكن عبد اهللا  بعضنا

الظّامل إذا قّررت أن تكون خملصا وتكون جمتهدا يف تقريب احلّق إىل من تظّن أنّه ضّل عن سواء السبيل وإن كان 

  هو يف األصل معك فهكذا .

ت قصرية يعين أيضا حنن من أشد الّناس حرصا يعين صالة اجلمعة ما يا شيخ أنا أحّب أن أقول كلما السائل :

نصّلي إّال عند الّشيخ عبد الّرمحان يف احلقيقة فالشيخ عبد الّرمحان تقريره للعقيدة وللّتوحيد وبيانه من واقع القرآن 

  العزيز بصورة يا شيخ ما شاء اهللا القّوة إالّ باهللا ينفرد ا بصورة عجيبة جّدا .

  احلمد هللا . يخ :الش

وحيّبب الّناس يف ذلك ويربّيهم عليه وكذلك من جهة استدالالته ليس عنده شائبة تقليد مطلقا لكن كّل  السائل :

  املسألة يعين .

هذا هو يا أخي ولذلك فالواجب الّتعاون معه ولئن اشتّد معنا يف هذه العبارة وقسى فنحن جيب أن نلني  الشيخ :

الّصواب معنا إن شاء اهللا أنا مسعت كالم عجيب جّدا يعين فهل تكلم حول احلديث بأكثر  معه إىل أن مييل إىل

  ممّا أمسعتين .

  بس هناك حديث آخر بيفّصل فيه . السائل :

  طّيب شو املشكل يف هذا الكالم . الشيخ :

  الكالم املتقّدم . السائل :

  اّلذي أمسعتنيه آنفا . الشيخ :

ذا احلديث الواجب على املسلمني هو السمع والطاعة لإلمام فإن مل يكن هناك إمام نعم هو ذكر أّن ه السائل :

فإّن الواجب عليهم أن يسعوا إىل استئناف احلياة اإلسالمية إذا كان مثّة سبيل إىل ذلك أو اخليار اآلخر هو أن 

شعاب اجلبال يفّر بدينه من يعتزلوا ّمث أورد حديث حذيفة وجعله يف باب العزلة املطلقة اليت يطلع فيها الرجل 

  الفتنة مثّ قال هذه العبارة اّليت قرأا عليكم

  ما هذا ؟ الشيخ :

يف موضع آخر له كالم يف كتاب مشروعّية العمل اجلماعي يف نفس احلديث يقول فيه أن املقصود بلزوم  السائل :

فيها نوع من عدم الوضوح معتقدهم يعين الزم مجاعة املسلمني وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم حّىت العبارة 

وجهادهم يعين يقول ليس املقصود بلزوم اجلماعة يعين لزوم اإلمام نفسه لكن لزوم فقهه واجتهاده وليس لزوما 

ويقال مجاعة املسلمني لكل من ( يد اهللا على الجماعة )على أي وجه يقول كما قال صّلى اهللا عليه وسّلم 



( الزم كما قال صّلى اهللا عليه وسّلم حلذيفة بن اليمان يف حديث الفنت الطويل اجتمعوا على إمام يف زمن واحد  

وليس اللزوم هنا لزوم معتقده ودينهم وإّمنا لزومهم لزوم جهادهم وفقههم ألّن هذا  جماعة المسلمين وإمامهم )

فرآه يأتي شيئا من معصية اهللا ( إّال من وّلي عليه واليا هو معىن اللزوم بدليل قول الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم 

( وإذا رأيتم من وكذلك قوله صّلى اهللا عليه وسّلم  فليكره ما يأت من معصية اهللا وال ينزعّن يدا من طاعة )

( من كره و كذلك قوله صّلى اهللا عليه وسّلم  والّتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله و التنزعوا يدا من طاعة )

فإنّه ليس أحدا من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إّال مات ميتة  من أميره شيئا فليصبر عليه

  وهذه األحاديث كّلها . الجاهلّية )

  يا أخي هذا امسه تفسري نظامي على كل سؤال حذيفة إن مل يكن له إمام . الشيخ :

  نعم . السائل :

فرق كّلها وهذا اليعين ال جيد أصال لكن يف احلديث يقول إن مل يكن له إمام ماذا يفعل أمره أن يعتزل ال الشيخ :

الوقت نفسه فاحلديث صحيح ألنّه ال جيوز حينذاك أن تتكّتل مجاعات وأحزاب وتزدادوا فرقة ولكن املسلم حينئذ 

يسعى يف سبيل إعادة احلياة اإلسالمّية فال بد هلا من إمام أّما الّتحّزب والتكّتل فال وحديث حذيفة نّص قاطع 

  . ( اعتزل الفرق كّلها )السؤال إن مل يكن هلم إمام فماذا نفعل إيش بيقول احلديث للمنع ألن 

  وهذا يعين أّن هذه اجلماعات كجماعات الّدعوة هي داخلة يف ضمن مذموم الفرق . السائل :

ىل املنهج حنن نقول مطلق الكالم على كّل من انتمى إىل منهج فإنّه الينبغي ذلك فردا فردا وإّمنا ينظر إ الشيخ :

فال نستطيع أن نقول كل من حاد عن املنهج الصحيح أنه قد زاغ وحنن نعتقد مجيعا أّن منهج الكّفار وليس بعد 

(( إّن اهللا اليغفر أن يشرك به الكفر ذنب كما هو معلوم أن نبدأ معهم قوله تبارك و تعاىل يف القرآن الكرمي 

فر ما عند اهللا معذورا لكن نقول هذا كافر وأنّه كفر وإذا ولكن قد يكون كا وبغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))

تركنا الكافر جانبا وأخذنا فردا من أفراد لكن ال حنكم عليه خبصوصه أنّه يف الّنار لكن ميكن أن يكون معذورا 

الفرق عند اهللا تبارك وتعاىل وهذا ما أشار له شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتبه مع شّدة محاالته على 

الّضالة كاملعتزلة واخلوارج وحنو ذلك عسى حنن أن نقول بأّن اجلماعة الفالنّية هي من الفرق الّضالة وخباّصة إذا 

تبّنت املنهج اّلذي ندعو إليه وندين اهللا به ولكن خالف يف بعض اجلوانب يف أسلوب الّدعوة أو يف فهمه بعض 

  ان هذا اّلذي ندين اهللا به تبارك وتعاىل .النصوص من الكتاب والسّنة وهذا يعذر به اإلنس

كلمتكم يا شيخ أّليت أشرمت إليها يف كالمكم أّّنكم أرسلتم إليه رسالة استمعت إليها فرأيت أّنكم نقلتم   السائل :

ظ عبارة قلتم أّن ذكرمت فيها لفظ يذكر فيه لفظ اجلماعة بالّلفظ املفرد فقلتم إّن ذكراجلماعة يف هذا الّسياق بالّلف



املفرد يفهم منه أّنه يقّر اجلماعات األخرى هذا ال ندري لعّل قبل صدور هذه اّليت هي الّرسالة مشروعّية العمل 

  اجلماعي يعين أّن هذه إطاللة سريعة منكم للكتاب يعين أنّه هو صرّح بذلك بألفاظ صرحية

  سائل آخر : قول الّشيخ كان على العمل الّسياسي .

سالة فيها عبارات واضحة وصرحية يف تعّدد مجاعات الّدعوة  فإّن لتعّدد مجاعات الّدعوة من ألن هذه الرّ  السائل :

  املزايا أضعاف ما للّتعّدد من املساوئ .

  اهللا املستعان . الشيخ :

  اهللا املستعان نسأل اهللا أن يهدينا وإيّاه الشيخ :

رة إىل ما تقّدم ذكره يف احلديث وهي اّلذين هذه إشا ( اعتزل تلك الفرق )شيخنا بالّنسبة للحديث  السائل :

  يدعون الّناس إىل أبواب جهّنم هذه إشارة إىل فرق معّينة .

  ...ليس هلا إمام تكون كذلك  ...لكن هل يعين أّن كّل فرقة  الشيخ :

  يعين األمر باإلعتزال هو اعتزال فئة خاّصة من الفرق اليت تقّدم ذكرها يف احلديث . السائل :

ال املقصود الفرق كّلها وليس فرقة معّينة الفرق كّلها مادام ليس هناك إمام جيمعها وأنت يف اعتقادي  : الشيخ

  التشّك أنّنا لو فرضنا أّن هناك فرقا ضالّة كّلها ال تكن بالعربة بالنسبة لنا أليس كذلك ؟

  بلى . السائل :

لنسبة لتلك الضاللة اليت جاء ذكرها يف احلديث وكذلك أيضا ليس من الضروري أن نفهم أّن كل فرقة با الشيخ :

لكن منشي أن ليس عليها إمام فهذا ضرب من ضروب التعّصب هلذه اجلماعات وإّن يعذر اإلنسان بتعاون كما 

فلسنا دعوتنا للتكاسل ولرتك العمل وال للتحّزب وال للتكتل وزيادة الفرقة بني  (( وما كنا سابقين ))قال تعاىل 

ا الصواب بني هؤالء وهؤالء ولعّلك قرأت يف كثري وما مسعت يف كثري من الّتسجيالت أّن هذه املسلمني وإمنّ 

التكتالت وهذه الّتحزّبات لو كانت جائزة يف اإلسالم فهي سابقة ألواا ألّا مل تقم على العلم الّصحيح املنتشر 

منهج السلف الصاحل فنحن نقول جيب على  بني أفراد كثرية من هذه اجلماعة املتكّتلة فنحن ألنّنا نكون على

الدعاة اإلسالميني أن يسعوا حثيثا الستئناف احلياة اإلسالمّية وذلك اليكون إّال بنشر العلم الصحيح وذلك ال 

نقرأ يف تراجم كثري من األئّمة أّن اإلمام الفالين كان " التاريخ يعيد نفسه "يتحّقق يف اعتقادي إالّ إذا كما يقولون 

قد يقاربونه يف العلم مع ذلك  ...جلس يدّرس كان يف درسه حوله إّال متعّمم يعين من أهل العلم الذين إذا 

جيلسون عنده لكي يستفيد منه ما يكون قد فاته من العلم فإذا نظرت يف الكويت أو يف سوريّة وإّال يف األردن 

أن يقربوا الذين كان يشار إليهم من العلماء يف  وإّال يف كّل بالد اإلسالم جتد أفرادا يشار إليهم بالبنان وهات



قدمي الّزمان هيهات أن يضاهوهم أو أن يذكروا معهم ومع ذلك هؤالء أفراد بلغوا املاليني كيف ميكن هلؤالء 

 املاليني أن يربّوا يف وجود عامل أو عاملني أو ثالثة وهم بعددهم هذا كيف ميكن هلؤالء االثنني أو الثالثة أن يربوا و

أن ينّشئوا املاليني وقد طبعوا بطابع احلزبّية هذا أمر مستحيل ومنذ ليلتني أو ثالث ليايل اتصل يب أحدهم من 

  اجلزائر ويبدو أنّه من اجلماعة شو يسّموها تبع اإلتقاذ ؟

  اإلنقاذ . السائل :

ه ال حتّزب وال تكّتل يف إيه جبهة اإلنقاذ الظاهر أنّه من املنتسبني فسألين شو رأيك رّديت رأيي إنّ  الشيخ :

  اإلسالم ونكون مع املسلمني مجيعا إىل آخره فالشاهد قال يل حتت الشيخ أظّن امسه علي

  علي احلاج . السائل :

علي احلاج قال يل ضحكت أنا مع نفسي لألسف لكن شر الضحك ما يبكي قال حتت يّدو سبع  الشيخ :

امل هدول حباجة إلو حّىت إيش ينشأوا نشأة إسالمّية ويرتبّوا ماليني مسلم قلت يا اهللا سبع ماليني مسلم كم ع

تربية إسالمّية جمّرد ما إنسان بالعاطفة وباحلماسة وببعض اخلطب الّناريّة كّتلهم ومجعهم ضّد مني ضّد احلاكم 

ن ذلك الكافر واجتمعوا لكن هل عرفوا اإلسالم هل عرفوا التوحيد هل عرفوا العبادة الصالة والصيام ال شيء م

سوى العواطف وأنا أعتقد إّن وضع الّدعوة كتكّتل وجتّمع وال أقول كتحّزب قبل هذا التحّزب أعتقد إنّه يف 

الكويت من أحسن ما يكون الوضع وهذا بال شّك يف ذّمة أخونا عبد الّرمحان ومن معه من اإلخوان الطّيبني مع 

كونون قد فهموا ما جيب عليهم عقيدة وعبادة وسلوكا، الشاهد ذلك ما أعتقد أّن هؤالء كّلهم إذا تكّتلوا وحتزّبوا ي

فأنا أنظر إىل هذا التكّتل احلزيب األعمى أّن عاقبته الفشل والّتاريخ كما قيل يعيد نفسه واملثال بني أيدينا هاهم 

املسلمون ومع ذلك اإلخوان املسلمون منذ مخسني سنة حتزّبوا وتكّتلوا وبالغوا يف اّدعاهم أّن املسلمني هم اإلخوان 

ما استطاعوا أن يعملوا شيئا ما استطاعوا أن حيّققوا كلمة أعتقدها أّا من جواهر الكلم نقلت إّما عن احلسن 

، هذه الكلمة ما استطاعوا  " أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم "البّنا أو عن اهلبييب وهي 

ّزمان وزيادة أن حيّققوها ملاذا ألّم ما عندهم إّال احلماس وإّال التكتل اإلخوان املسلمني طيلة نصف قرن من ال

السياسي وحنو ذلك من املعاين أّما الدراسة العلمّية الرّتيبة املنّظمة هنا التنظيم ّمث محل الّنفس ومن جيود ا األوالد 

سالم مع أصحابه هذا أبعد ما يكون عن واألباء واألّمهات يعين أن يعيد الّتاريخ نفسه كما فعل الّرسول عليه ال

اجلماعة وأخشى ما أخشاه أن يعيد الّتاريخ نفسه أيضا فكّل تكّتل يقوم على أساس احلماس ليس على العلم 

وعلى الرتبية والّتصفية اليت أنا تكّلمت عنها أكثر من مرّة عاقبة أمرها الفشل والشّك لذلك هذا من آثار التحّزب 

  والتفّرق املقيت طّيب غريه . الذي ى عنه الشرع



شيخ فيه شريط سجلتموه مع أظّن صوت الشيخ سليم اهلاليل يسألكم عن مسائل من جهة التكتل  السائل :

ومن جهة بعض األمور املختلفة سؤال صغري يعين أو قصري يعين هل كان هناك مثّة داع لبعض اإلصطالحات هذه 

  من تكّتل ومضمون التكتل وما أشبه ذلك .

  ال هذه من األمور احلادثة لفظا ومعىن . لشيخ :ا

  اللسائل : وحّىت من جهة املعىن يعين .

  لفظا ومعىن . الشيخ :

  كيف يا شيخ .  السائل : 

  لفظا واضح . الشيخ :

  لفظا واضح نعم السائل :

  أّما معىن فينبغي أن يكون واضحا أيضا ألّن املقصود تكّتل هو الّتفّرق . الشيخ :

  يف يا شيخنا .ك  السائل :

املقصود من التكتل اليوم هو التفّرق يعين كل واحد ممّا لديه ينهل يعين هدول إّيل يتكتلوا مجاعة على  الشيخ :

  منهج وهؤالء مجاعة على منهج وهكذا .

كأم أقررمت يا شيخنا ملا سألكم واحد عن التكتل وذكر شروطها وكذا قلتم ال بأس ذا بل هذا واجب   السائل :

.  

  مادام بتلك الشروط إذن جتّمع على الكتاب والّسّنة الشيخ :

  هل مثّة هناك داع . السائل :

  أنا بتكّلم عن التكتل باملعىن السلفي اليوم الشيخ :

  سائل آخر : السؤال منبين على الكالم األّول .

  تفّضل . الشيخ :

  ما عليه أن يبقى . سائل آخر : هو يعين قد مسعنا من إخوان إذا كان من إنسان يف تكتل

  عليه؟ الشيخ :

سائل آخر : عليه أن يبقى يف هذا التكتل مادام هداه اهللا سبحانه وتعاىل إىل العقيدة الّصحيحة وأن يعّلم هؤالء 

نقلوها عنكم ولكن هذا مشروط بشروط أّن هذا الرجل الذي ميكن أن جيلس يف هذا التنظيم حىت يعّلم إخوانه 

ظيم الذين ال يستقبلون من أحد إطالقا إّال من صفوفهم ولكن اشرتط عليه عّدة أمور الذين معه يف نفس التن



  منها أن يدفع اشرتاك .

  أن ؟ الشيخ :

  سائل آخر : أن يدفع اشرتاك .

  إيه . الشيخ :

  من ماله إىل هذه اجلماعة . السائل :

  إذا وقف األمر من أساس وبعدين . الشيخ :

  بيعة يبايع .وأيضا عليه أن يعلن  السائل :

  إيه . الشيخ :

ولكن هو يستطيع أن يلّفق البيعة هذه بإصالح اجلماعة والثّالث أن يلتزم بالطاعة أن يطيعهم وحيظر  السائل :

  إجتماعام ويفعل ما يأمرون به .

  أيوه . الشيخ :

األخ وأيضا فيه نقطة  رابعا أن يسكت عن بعض األمور البدعّية اّليت حتدث فهل املصلحة الراجحة هلذا السائل :

ا كان يف صفوفهم مل يعّلموه على العقيدة وال على األمور كّلها ذه 
ّ
مهّمة جّدا أنّه قليل العلم مل يتمّرس مل

الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو يف هذا التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن جيلس و 

  يعّلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمّر معهم

  بدون شروط . الشيخ :

  ال ذه الشروط . السائل :

  بدون شروط . الشيخ :

  إذن ما يستطيع السائل :

  ما يستطيع أّما الشرط األّول فال بأس به وخري لك أن ال تذكره عرفت أّي شرط . الشيخ :

  اإلشرتاك . السائل :

لذي أجده من خماطر التكتل والتحّزب أيوه كان ينبغي على األقل أن تذكره أخريا شوف يا أخي أنا ا الشيخ :

املوجود اليوم أّم ينطلقون يف تكّتالم هذه املفرّقة لألّمة على قاعدة غري إسالمّية أصبحت اليوم كأّا قاعدة 

البّد أنكم مسعتم عن هذه القاعدة املزعومة الغاية تربر الوسيلة  " الغاية تربّر الوسيلة "إسالمّية ضرورية جدا وهي 

" أخونا عبد الرمحان رمحه اهللا آه زاده خريا ورمحنا وإياه أحياءا وأمواتا وقع يف هذه نقول حنن يف لغة الّشام   أظن



يعين يف هذه اهلّوة حيث صرّح يف بعض رسائله أّن املسلم يف هذا العصر البّد أّن يف سبيل طلب  الطابوسة "

(( ومن هذا طيب كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعاىل  الّرزق البّد أن يواقع احلرام لعّلكم تذكرون شيئا من

( إّن روح القدس نفث ، ويقرأ مثال قوله عليه السالم  يّتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث اليحتسب ))

في روعي أّن نفسا لن تموت حّتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإّن ما عند اهللا الينال 

كيف يقول رجل يعين إذا ما قلنا عامل فهو مثلنا طالب علم وماشي يف طلب العلم قدميا وحديثا  ،   بالحرام )

كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صرحية الغاية تربر الوسيلة وصلت هذه القاعدة معهم أن يطّبقوا على 

هذه نصوص  الق )( ال طاعة لمخلوق في معصية الخأتباعهم شروط البيعة الكربى الطاعة العمياء البيعة 

جاءت بالّنسبة للخليفة وهم يصّرحون أنّه الخليفة ولكّنهم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم أو بعبارة أخرى 

خيالفون أقواهلم بأفعاهلم فالبيعة يف اإلسالم ال نعرفها إّال للخلفاء والطاعة هذه اليت توجب على املسلم أو جتب 

ح يصبح فرضا عليه بسبب صدور األمر ممن جيب تنفيذ األمر كالّزوجة مثال يأمرها على املسلم حبيث أّن األمر املبا 

زوجها بشيء ليس يف األصل واجبا عليها شرعا لكنه يف األصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة 

سّنوا هذه الّسّنة  فيجب عليها أن تفعل ذلك كذلك احلاكم املسلم املبايع بيعة شرعّية هكذا فاإلخوان املسلمون

السّيئة ّمث قّلدهم من قّلدهم ّممن أراد أن جيمع بني اإلخوانّية وبني السلفّية فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة حنن نقول 

المانع يف فرض الطّاعة يف سبيل تنظيم وتعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إىل آخره ولكن ليست هي الطاعة اّليت 

يف القرآن يف طاعة اهللا ورسوله وأويل األمر منكم هذه طاعة خاّصة وتلك طاعة عاّمة يأمر اهللا عّز وجّل ا 

اليرتتب األحكام اليت ترتتب على الطاعة اخلاّصة ختاما أقول أّن هذا العضو الذي أنت تشري إليه إذا كان 

هم يفيدهم يف أصل اليسمحون له إّال أن خيضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أّن وجوده بني ظهرني

  دعوم وال يضّرهم فهذا هو من شؤم التكّتل واضح اجلواب

  أحسن اهللا إليك يا شيخ . السائل :

  ما هي املنهجّية العلمّية يف الّدعوة إىل اهللا أو الكتب اليت ميكن أن يبدأ ا يف هذه اجلماعات ؟ السائل :

  يف هذه اجلماعات ؟ الشيخ :

  ن تعدّدت قد يكون تعّددها تعّدد تضاّد وليس تنّوعا ؟أي نعم اليت اآل السائل :

واهللا اجلواب عن مثل هذا السؤال يعود إىل طريقة تعّلم العلم فمن كان عاملا فهو الذي يستطيع أن  الشيخ :

يتخرّج مع أّي مجاعة يعين مثال إذا ابتلي إنسان بشخص ملحد كيف يتخرّج معه كيف يتصّرف معه كيف جيادله 

ذا الشخص امللحد إىل شخص يهودي إىل نصراين إىل مسلم ضال إباضي ماتوريدي أشعري إىل آخره  ننزل من ه



كيف أنا أقول اجلواب هذا يتطلب علما فمن كان عاملا والعلم درجات أي نعم فقد يستطيع أن جيادل مسلما 

نّه ليس عنده إطالع على ما منحرفا عن الشريعة لكن ال يستطيع أن جيادل زنديقا مثال أو يهوديّا أو نصرانّيا أل

عند هؤالء من كتاب حيرتمونه ويقّدسونه وأنبياء بعضهم يؤمنون م وبعضهم يكفرون به إىل آخره فليس من 

السهل وبكلمة واحدة أن نعطيك منهجا كيف يدعى هؤالء الذين قد يكون تفرقهم واختالفهم اختالف تضاّد 

مشكلتنا إحنا أّن األرض قفر بالنسبة لقّلة وجود العلماء فنصيحتنا  أو اختالف تنوّع هذا حيتاج إىل علماء وهذه

حنن أن يشتغل طالب العلم بأن يصبحوا علماء فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل 

 م وكّل حبسبه على حسب عقيدته على حسب إخالصه احنرافه وهكذا فالشاهد ال ميكن إجابة موجزة وخمتصرة

  ملثل هذا السؤال .

  شيخ ما هي أيسر السبل وأجنحها لكي يصبح طالب العلم عاملا ؟ السائل :

أن يبدأ بطلب العلم منذ الّصغر على أهل العلم فإن مل يتيسر له طلب العلم بواسطة ما خّلفوه من  الشيخ :

حلديث فتسأل من كان له اشتغال اآلثار وحينئذ فكل علم له كتبه اليت ميكن أن يبتدأ ا فإذا كان طلبك لعلم ا

بعلم احلديث وإذا كان طلبك لعلم الفقه فاملختّص يف علم الفقه وعلى ذلك فقس سائر العلوم كالنحو والّصرف 

والبيان والتفسري إىل آخره فإذا سألتين بأي كتاب يبدأ فيما يتعّلق بعلم احلديث فأقول لك علم احلديث قسمان 

تعّلق مبنت احلديث فما يتعّلق بالقسم األول يف املصطلح تكلمنا كثريا وقلنا أنه يبدأ علم يتعّلق باملصطلح وعلم ي

مثال بكتاب الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث البن كثري والشارح صاحب الباعث وهو للشيخ أمحد 

 ذي موضوع يف زمننا هذا شاكر املصري رمحه اهللا ، يبدأ ذا الكتاب ّمث ال يقرأ كّله وإمنا يقرأ نصفه األّول غري

فإذا ما انتهى منه وهضمه وفهمه واستعان على ذلك مبن يثق به من العارفني ذا العلم انتقل بعد ذلك إىل بعض 

الكتب األخرى وقد تكون مكثّفة ولكنها حباجة إىل شيء من البيان والتوضيح فيستعني عليها ببعض الشروح  

الين رمحه اهللا وعلى هذا الشرح شروح بعضها مطبوع كشرح الشيخ كمثل شرح النخبة للحافظ بن حجر العسق

مبال علي القاري فإذا ما سار يف هذا الطريق تفتحت أمامه أمساء كتب هي األصول اليت اسنبط منها هؤالء 

املتأخرون  منها كتبهم فرجع حينذاك إليها كمثل كتاب علوم احلديث للحاكم والكفاية للخطيب البغدادي وعلوم 

ديث للشيخ ابن الصالح رمحه اهللا وهكذا وإذا أراد متون احلديث فننصح بكتاب احلافظ بن حجر رمحه اهللا احل

الذي امسه بلوغ املرام من أحاديث األحكام وعليه بعض الشروح املعروف منها اليوم شرح اإلمام الصنعاين املسّمى 

ألحاديث األحكام لإلمام بن دقيق العيد وهذا  بسبل السالم كذلك خيتار من هذه الكتب اجلامعة كتاب اإلملام

يف الواقع كتاب جّيد وما أدري ملاذا العلماء مل يعتنوا بشرحه كما فعلوا بالّنسبة لكتاب بن حجر العسقالين 



د املذكور آنفا فإّن مزيّة هذا اإلملام أنّه تقّيد بذكر األحاديث الثّابتة والّصحيحة يف كّل باب بينما ابن حجر مل يتقي

ذا وإن كان مييز الصحيح من الّضعيف على الغالب وحنو كتاب اإلملام من حيث أنّه أيضا ختّصص بالّصحيح 

من احلديث كتاب األحكام الّصغرى لعبد احلّق اإلشبيلي وهذا مع األسف ملا يطبع بعد فيما علمت مثّ ينتقل إىل 

ا وإن كان هو مجع ما صّح وما حسن وما ضعف مثل كتاب املشكاة املعروف فإنّه خمدوم ومشهور قدميا وحديث

لكّنه كتاب جامع ويستعني على معرفة ما صّح ممن مل يصّح إّما ببعض الشروح أوببعض الّتعليقات اليت لنا عليه 

  وهكذا فمجال اإلنتخاب كثري وكثري جّدا غري هذا السؤال .

  شيخنا . السائل :

  نعم . الشيخ :

قوفة على الصحابة هل يشرتط فيها ما يشرتط لألحاديث املرفوعة حّىت تتحّقق بالّنسبة لألثار املو  السائل :

صّحتها فقد قرأنا للبعض أنّه يقول إذا نسبت األقوال إىل الصحابة وتداوهلا الفقهاء فيكفي هذا عن دراسة 

  إسنادها ؟

يعين صّح أم املقصود  هذا كالم اليستقيم إطالقا يكفي هذا عن دراسة اإلسناد هل املقصود بأّن ذلك الشيخ :

بأنّه ليس من الّضروري أن نعرف ثبوت هذه األثار على طريقة معرفتنا لثبوت األحاديث فإن كان هذا األمر األول 

األمر الثاين ال شّك أن األمر ال يتطّلب من العلماء علماء املسلمني أن يعرفوا صّحة أثار الّصحابة كما جيب 

ث الرسول عليه السالم ولكن هذا اإلجياز وحده يف احلقيقة يسّلم به إمجاال أّما ذلك عليهم أن يعرفوا صّحة أحادي

تفصيال فسأقول العكس متاما إذا كان املقصود باألثر هو اإلحتجاج به لنثبت به حكما شرعّيا اتّباعا مّنا لذاك 

ا نثبت احلديث عن النّيب الّصحايب وهدرا مّنا العتدادنا بعلمنا الّشخصي حينئذ البّد من إثبات ذلك األثر كم

صّلى اهللا عليه وسّلم أّما إذا مل يكن املقصود إثبات حكم شرعي فحينئذ شأن هذه األثار شأن األحاديث 

الّضعيفة اليت ال حيتّج ا وإّمنا يستشهد ا ويستأنس ا فال يصح أن يقال مطلقا أّن األثار الواردة عن الصحابة 

قوها مساق املسّلمات فإنّنا نقول هذا إن كان هذا من باب اإلستئناس واإلستشهاد يكفي إنّو العلماء ذكروها وسا

فهو مقبول أّم إن كان يف باب اإلستدالل فليس مقبوال وال بّد من إثبات الّصّحة ، مثال كثريا ما تأتينا بعض 

حابة فهل جيوز لنا أن املسائل ما عندنا نّص يف الّشرع يف السّنة فضال عن الكتاب لكن يأتينا رأي لبعض الصّ 

نتمّسك ذا الرّأي ونتديّن به ومل نعرف أنّه صّح عن ذلك الّصحايب أظّن أّن اجلواب عرف ممّا سبق من الّتفصيل 

لكّين أجد نفسي ملزما بأن أضرب لكم مثال معلوم لدى طّالب العلم أّن هناك أحاديث كثرية وصحيحة يف ي 

ّشرب قائما لكن ليس عندنا وال حديث ي الّرسول عليه السالم عن األكل النيب صّلى اهللا عليه وسّلم عن ال



قائما فإذا وردنا سؤال ما حكم األكل قائما أهو كالشرب قائما أم ال ؟ األصل فيه اإلباحة على أساس الرجوع 

حديث أنس  إىل هذه القاعدة األصل براءة الّذّمة األصل عدم التكليف وهكذا فنجد جوابا عن مثل هذا الّسؤال

ا روى عن النّيب صّلى اهللا عليه و آله وسّلم أنّه ى عن الّشرب قائما فلّما قيل له 
ّ
بن مالك رضي اهللا عنه أنّه مل

األكل؟ قال شّر ، أنا مثال أطمئّن إىل هذا اجلواب من هذا الّصحايب ألسباب أّمهها أنّه ال يوجد لدينا ما خيالف 

ملوقوف فضال عن املرفوع وهذا صحاّيب عاش مع الّرسول عليه السالم وخدمه  هذا اجلواب من هذا الصحايب يف ا

كما جاء عنه نفسه عشر سنني فهو أعرف الّناس أو على األصّح تعبريا من أعرف الّناس مبا كان عليه رسول اهللا 

أعرف ثبوت هذا  صّلى اهللا عليه وآله وسّلم فإذن أنا أقول بقول أنس لكن هل جيوز يل أن أقول بقول أنس إذا مل

القول عن أنس اجلواب ال فإذا يف مثل هذه القضّية البّد أن يعامل األثر من حيث التثبت من صّحته كما نعامل 

احلديث املرفوع إىل النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وهذا باب واسع جّدا ومهّم جّدا أي معرفة األثار املرويّة عن 

يم على اجلاّدة يف فهمنا لألحكام الشرعّية وبذلك نصّدق دعوانا أنّنا الصحابة هي إذا صّحت تساعدنا أن نستق

على الكتاب والسّنة وعلى ما كان عليه الّسلف الّصاحل فإذن جيب علينا أن نعرف ما كان عليه السلف الّصاحل 

ا وكثريا يف أّي شيء ممّا يروى عنهم أن يكون ثابتا عنهم وليس جمّرد أن حيكى يف بعض الكتب وهذا جنده كثري 

جّدا حينما حتكى املذاهب مثال يف املوضوع اخلطري الذي ال يزال بعض إخواننا املشايخ يف جند يدندنون 

ويصّرحون بتكفري تارك الّصالة كسال وليس جحدا ألّن تارك الّصالة جحدا مفروغ منه فهو كافر مرتّد عن الّدين 

عشرات الّنقول عن الصحابة والّتابعني بأّم كانوا يقولون إنّه  أّما تارك الّصالة كسال مع اعرتافه بفرضّيتها فنجد 

كافر وحينما جند بعض هذه األثار على األقل يف كتب اآلثار كمصّنف ابن أيب شيبة ومصّنف عبد الّرزاق وشرح 

هذه األآثار ال الّسّنة للبغوّي وحنو ذلك من الكتب اّليت هلا عناية خاّصة برواية اآلثار عن الّصحابة باألسانيد جند 

ما قيمة هذه اآلثار إذا مل تكن صحيحة النسبة إىل أصحاب الّنيب صّلى اهللا  ...يصّح منها الّشيء الكثري فحينئذ 

عليه وآله وسّلم ويف مثل هذه املسألة اخلطرية واليت جند عن النيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم ما ينايف منافاة تاّمة 

القول بأّم كانوا يقولون بأّن تارك الّصالة كافر حنن نعلم من علم أصول الفقه أّن تروى عن هؤالء السلف من 

  . ...الّنصوص الّشرعّية 


